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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
Mooi en Meedogenloos Afl. 8195
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Een gehucht in een moeras' van Marc Didden
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Nicole krijgt een "bezoek" van een speciaal iemand.... Deimos confronteert Chloe met de vaderschapsresultaten die
bewijzen dat Holly van Nicole is, en deelt dit met zowel Victor als Maggie. Steve, Rafe, Kayla en Marlena vernemen
van Shane dat de ISA foto's heeft die van Stefano kunnen zijn.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 16 augustus
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereighties 2
Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt
de pull terug naar de winkel. 1968
De film Gina B. confronteert ons met een niet alledaags boeiend iemand, de transexueel Jean Gina B. die in deze film
zijn eigen rol speelt. 1985
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - GEFASCINEERD DOOR TV" (Afl. 25). Toen in de jaren '60 'Bonanza' op het
wit-zwarte tv-scherm verscheen, keek de volle huiskamer gefascineerd toe. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de
drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
En Route Savoi Mont Blanc 1
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Fietsen door het Vlaamse land
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Hope lijkt iets beter te zijn, maar Eric vreest dat de koorts terugkomt zonder antibiotica. In Europa is Marlena klaar om door
te gaan met haar plan om Stefano te strikken, maar Paul heeft zijn bedenkingen. Ciara en Claire bespreken de situatie
van Hope.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Shauna is stomverbaasd als Flo zegt dat haar gift anoniem zal zijn. Katie is dankbaar als ze hoort dat er een donornier
beschikbaar is gesteld door een anonieme beschermengel.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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Verrassingsfilm
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De Rolkrant 17.08
Sanne Leest
Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk
Sport van vroeger in de kijker
Eclips TV In Beweging Afl. 19
De Wensenboom Ochtend
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 57

De Daken van Tokio
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Smaakmakkers 8
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Komedie (afl 1). Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn
dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt
zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen . Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland
Een Monikkenleven
De Daken van Tokio
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Smaakmakkers 8
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6
Fietsen door het Vlaamse land
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Shauna is stomverbaasd als Flo zegt dat haar gift anoniem zal zijn. Katie is dankbaar als ze hoort dat er een donornier
beschikbaar is gesteld door een anonieme beschermengel.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Hope lijkt iets beter te zijn, maar Eric vreest dat de koorts terugkomt zonder antibiotica. In Europa is Marlena klaar om door
te gaan met haar plan om Stefano te strikken, maar Paul heeft zijn bedenkingen. Ciara en Claire bespreken de situatie
van Hope.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit Werk van Josse de Pauw, uitgeverij Houtekiet
Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden.
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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Naar de markt Lyon
Op Stap in de zomer
De Alpen
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Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
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Denderland TV
De Obool

Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Hope lijkt iets beter te zijn, maar Eric vreest dat de koorts terugkomt zonder antibiotica. In Europa is Marlena klaar om door
te gaan met haar plan om Stefano te strikken, maar Paul heeft zijn bedenkingen. Ciara en Claire bespreken de situatie
van Hope.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 17 augustus
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen Aflevering 3/6
Soldaat Karel Maes, beroemd wielrenner, komt in moeilijkheden met zijn oversten: deze willen niet dat hij zijn sport
beoefent. Zijn sportbestuurder stuurt hem een telegram: hij wordt dringend op de renbaan verwacht. Zijn vriend raadt hem
aan zich tot de drie deugnieten van het regiment te wenden. Deze zijn op dit ogenblik in de gevangenis onder de strenge
bewaking van sergeant Donder. 1937. Komedie
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
En Route Savoi Mont Blanc 2
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Fietsen door het Vlaamse land
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Deimos moet een evenwicht zien te vinden tussen het steunen van Nicole en het activeren van het apparaat dat hij van
Andre heeft gestolen. Chad en Andre krijgen een band terwijl ze over zaken praten en over Abigail, tot er iets onverwachts
gebeurt. Een woedende Jennifer kan niet geloven dat Adrienne Anne heeft ingehuurd.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Wyatt en Sally passen op Beth en Douglas terwijl Hope en Liam naar het ziekenhuis gaan om Katie te steunen. Alle families
zijn daar voor haar, en Shauna staat ondertussen Flo bij.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Koshu, de regenwijn
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Arno's contract bij de petroleummaatschappij in de Sahara is ten einde. Hij keert terug naar Europa. Op weg naar de haven
heeft hij motorpech. Hij slaagt er niet in om de wagen terug op gang te brengen. Plots ziet hij als in een fata morgana het
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Ten Huize Goetgebuer

puin van een oud paleis. Hij strompelt ernaar toe en ontmoet allerlei vreemde mensen. 1966. Rik Kuijpers
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk,
Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten
in de kou.
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
En route Cruises
Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil
Mercy Ships maakt in de wereld
Koshu, de regenwijn
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Wyatt en Sally passen op Beth en Douglas terwijl Hope en Liam naar het ziekenhuis gaan om Katie te steunen. Alle families
zijn daar voor haar, en Shauna staat ondertussen Flo bij.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Deimos moet een evenwicht zien te vinden tussen het steunen van Nicole en het activeren van het apparaat dat hij van
Andre heeft gestolen. Chad en Andre krijgen een band terwijl ze over zaken praten en over Abigail, tot er iets onverwachts
gebeurt. Een woedende Jennifer kan niet geloven dat Adrienne Anne heeft ingehuurd.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit de ring van Minos , Maria Jaques, uitgeverij Davidsfonds
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Yugoslavian Folk Dances - Sport van vroeger in de kijker
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Deimos moet een evenwicht zien te vinden tussen het steunen van Nicole en het activeren van het apparaat dat hij van
Andre heeft gestolen. Chad en Andre krijgen een band terwijl ze over zaken praten en over Abigail, tot er iets onverwachts
gebeurt. Een woedende Jennifer kan niet geloven dat Adrienne Anne heeft ingehuurd.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 18 augustus
Pareltjes van muziek
Iedere week kon men in de Vlaamse bioscopen een Vlaams liedje zien en horen...gespeeld door het Schlager
Amusementsorkest onder leiding van Gerd Zonnenberg en gezongen door de meest geliefde Vlaamse zangvedetten van dat
ogenblik die de volgende liedjes brengen. 1949. August Hermans
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud
Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica
Eclips TV Op Stap: Natuur Rune 2
Groentips
Serengety - Norderney - Sydney
Op Stap in de zomer
Lekker Weg
Stapland
Tussenlanding Buiten-Hebriden
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8197
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De Rolkrant 19.08
Sanne Leest
Vieringen

Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
En route extra
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Fietsen door het Vlaamse land
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Abigail en Gabi hebben een strategisch overleg over hoe ze de harde schijf uit het Kiriakis huis kunnen krijgen. Gabi en Chad
beginnen aan hun ontsnapping, maar Deimos verrast hen... met een pistool. Chloe krijgt medicijnen van Dr. Lee.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Flo en Katie worden geopereerd terwijl hun families in spanning afwachten. Na de transplantatie vraagt Katie of ze haar
geheime donor mag ontmoeten.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Groentips. Gil Claes op stap (afl 7)
Serengety - Norderney - Sydney
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Docudrama over een Belgische vrouw (Françoise Binder) die na de grote stakingen in de Waalse industrie door haar idealen
in verwarring raakt. Ze besluit naar Spanje te gaan om uit te vinden of haar anarchistische idealen nog een toekomst
hebben. Geregisseerd door Willum Thijssen en Linda Van Tulden met Françoise Binder, Ramón Teixidor en José Costa
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Peper & Haar, Het zwarte goud, India
Rodeo on Costa Rica
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Groentips. Gil Claes op stap (afl 7)
Serengety - Norderney - Sydney
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Flo en Katie worden geopereerd terwijl hun families in spanning afwachten. Na de transplantatie vraagt Katie of ze haar
geheime donor mag ontmoeten.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Abigail en Gabi hebben een strategisch overleg over hoe ze de harde schijf uit het Kiriakis huis kunnen krijgen. Gabi en Chad
beginnen aan hun ontsnapping, maar Deimos verrast hen... met een pistool. Chloe krijgt medicijnen van Dr. Lee.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit dood van een soldaat, Johanna Spaey, uitg. Manteau
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Eclips TV op Stap: Seingevers
Tijd voor de revue

19/8/2021
19/8/2021

13:40
13:55

Doek!
Boskaatje

19/8/2021
19/8/2021

15:25
16:00

Yesterday
Ten Huize Goetgebuer

19/8/2021
19/8/2021
19/8/2021
19/8/2021
19/8/2021
19/8/2021

16:25
16:35
16:50
17:15
17:25
17:45

Huisgenoten
En Route Portugal
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Lekker Weg
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Op Stap in de zomer

Kali Susi of Heilige rivier 1983 - Sport van vroeger in de kijker - Vlaams Filmarchief
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Abigail en Gabi hebben een strategisch overleg over hoe ze de harde schijf uit het Kiriakis huis kunnen krijgen. Gabi en Chad
beginnen aan hun ontsnapping, maar Deimos verrast hen... met een pistool. Chloe krijgt medicijnen van Dr. Lee.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 19 augustus
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - GEFASCINEERD DOOR TV" (Afl. 25). Toen in de jaren '60 'Bonanza' op het
wit-zwarte tv-scherm verscheen, keek de volle huiskamer gefascineerd toe. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de
drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
Opendoek stelt voor
Een groepje kinderen vindt in het bos een te vondeling gelegd kindje. Ze besluiten het kindje te verbergen en het zelf te
verzorgen, uit vrees dat de volwassenen het anders in een weeshuis zullen plaatsen. Charmante kinderfilm die tevens
de aandacht vestigt op het wonderschone van de natuur. Scenario van Kathleen de Bethune en Marielle Paternostre.
België 1979. Familiefilm van Marc Lobet. Met o.a. Christian Marin, Lionelle Lamy, Bonbon, Arlette Biernaux en Michel Castel
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereighties 2
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
En Route Portugal
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Opendoek stelt voor
Fietsen door het Vlaamse land
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Deimos bedreigt Chad en Gabi. JJ krijgt een bevelschrift om het Kiriakis huis te doorzoeken. Kate troost Eduardo die
in het ziekenhuis is voor Dario. Jennifer verbergt wat ze vond in de container in de Salem Inn.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
De Logan-familie is verbijsterd als blijkt wie de anonieme nierdonor van Katie is. Brooke beschuldigt Shauna ervan Katie
te gebruiken om Flo te helpen met de Logans.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied
met de motor. Typische streekproducten.
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
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Denderland TV
Doek!
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Op Stap in de zomer
Gorongasa Park
De Daken van Los Angeles
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8198
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De Rolkrant 20.08
Sanne Leest
Vieringen
Sport van vroeger in de kijker
Eclips TV In Beweging Afl. 22
De Wensenboom Ochtend
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 60
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Fietsen door het Vlaamse land
De Dingen Des Levens Afl. 13016

20/8/2021
20/8/2021
20/8/2021

13:00
13:10
13:50

Denderland TV
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Gorongasa Park Deel 1
De Daken van Los Angeles
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Fait - Divers - Speelfilm 1985
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Op bezoek naar Jeruzalem
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied
met de motor. Typische streekproducten.
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 1
De Daken van Los Angeles
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Logan-familie is verbijsterd als blijkt wie de anonieme nierdonor van Katie is. Brooke beschuldigt Shauna ervan Katie
te gebruiken om Flo te helpen met de Logans.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Deimos bedreigt Chad en Gabi. JJ krijgt een bevelschrift om het Kiriakis huis te doorzoeken. Kate troost Eduardo die in het
ziekenhuis is voor Dario. Jennifer verbergt wat ze vond in de container in de Salem Inn.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'doodgeboren' van Jan Bleyen.
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Deimos bedreigt Chad en Gabi. JJ krijgt een bevelschrift om het Kiriakis huis te doorzoeken. Kate troost Eduardo die in het
ziekenhuis is voor Dario. Jennifer verbergt wat ze vond in de container in de Salem Inn.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Gaston is een nogal simpele kantoorbediende. Hij staat op het punt om te trouwen en heeft ook net een nieuwe flat
gehuurd dus het leven lacht hem toe. Maar dan blijkt dat het huis wordt gebruikt als vluchtoord voor Gastons baas en zijn
vriendinnen en als toppunt verschijnen zijn twee neven (Jef en Cois Cassiers) die hem uit problemen willen halen die er
helemaal niet zijn. 1961. Geregisseerd door Edith Kiel met Gaston Berghmans, Jef Cassiers en Cois Cassiers
De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden.
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Tussenlanding Etel
Naar de markt Amsterdam
Op Stap in de zomer
Sri Lanka Tamil devotie
En Route Zwitserland
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 60
Pasen
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Tussenlanding Etel
Stapland
Naar de markt Amsterdam
Op Stap in de zomer
Sri Lanka Tamil devotie
En Route Zwitserland
Fietsen door het Vlaamse land

Zuster Clara geraakte in de ban van de straatboefjes en wou hen een beter leven verschaffen. Zij aanvaardde het
meterschap van Pepita maar moest met lede ogen toezien dat haar vader in de criminaliteit belandde en daaraan ten
onder ging. 1981
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
En route Cruises
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Fietsen door het Vlaamse land
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Het is de dag van het gemaskerd bal. Paul is geschokt als hij Sonny aan zijn hoteldeur aantreft. Hope vraagt Eric om een
telefoon te gebruiken om contact op te nemen met Hattie... Ciara leest Jennifer's verhaal over Hope/ haar ontsnapping.
Theo troost haar.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Wyatt gaat spontaan langs Flo's appartement om haar te bedanken dat ze Katies leven heeft gered. Als Brooke en Ridge
ruzie maken over Thomas en zijn plek binnen Forrester Creations, doet Thomas alsof hij spijt heeft.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Sri Lanka Tamil devotie
En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en
Marta Dusseldorp.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Sri Lanka Tamil devotie
En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad
Fietsen door het Vlaamse land

21/8/2021
21/8/2021
21/8/2021
21/8/2021
21/8/2021
21/8/2021
21/8/2021
21/8/2021
21/8/2021
21/8/2021

05:40
06:00
06:20
06:40
06:50
07:00
08:00
09:00
09:20
10:10

Fietsen door het Vlaamse land
Fietsen door het Vlaamse land
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
Vieringen
De Rolkrant 21.08
Sanne Leest
Vieringen
Boekenfoyer
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Eclips TV In Beweging Afl. 23
De Wensenboom Ochtend
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Doek!
Yesterday
De Dingen Des Levens Afl. 13014
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De Dingen Des Levens Afl. 13015
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De Dingen Des Levens Afl. 13016
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
De Leeuw van Vlaanderen
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Eclips en Vrienden Zorg - Onderwijs en Werkveld
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Dienstencentrum
Ten Huize Goetgebuer
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En Route Norderney - lange versie
En Route Cruises
En Route Lac De Virelles
Tijd voor de revue
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18:45

De Wensenboom Namiddag

Fietsen door het Vlaamse land
Fietsen door het Vlaamse land
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit 'De bourgondiërs'2/2, Bart Van Loo, uitgeverij De bezige bij
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Opendoek stelt voor
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties 3
Deimos moet een evenwicht zien te vinden tussen het steunen van Nicole en het activeren van het apparaat dat hij van
Andre heeft gestolen. Chad en Andre krijgen een band terwijl ze over zaken praten en over Abigail, tot er iets onverwachts
gebeurt. Een woedende Jennifer kan niet geloven dat Adrienne Anne heeft ingehuurd.
Abigail en Gabi hebben een strategisch overleg over hoe ze de harde schijf uit het Kiriakis huis kunnen krijgen. Gabi en Chad
beginnen aan hun ontsnapping, maar Deimos verrast hen... met een pistool. Chloe krijgt medicijnen van Dr. Lee.
Deimos bedreigt Chad en Gabi. JJ krijgt een bevelschrift om het Kiriakis huis te doorzoeken. Kate troost Eduardo die in het
ziekenhuis is voor Dario. Jennifer verbergt wat ze vond in de container in de Salem Inn.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 21 augustus
In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er
opstanden ontstaan tegen die overheersing. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt,
stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk
en wachten de strijd af. 1985. Regisseur Hugo Claus met Frank Aendenboom, Jan Decleir en Theu Boermans.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Vandaag Candice De Windt, Onderwijs en werkveld.
Op bezoek in een dienstencentrum te Brussel
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
En Route Norderney
En route Cruises
En Route Lac De Virelles
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - GEFASCINEERD DOOR TV" (Afl. 25). Toen in de jaren '60 'Bonanza' op het
wit-zwarte tv-scherm verscheen, keek de volle huiskamer gefascineerd toe. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de
drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Gorongasa Park
Tussenlanding Barcelona
Naar de markt Boedapest
Op Stap in de zomer
Idonesië - de kempen - Alpen
Wijnland - Spanje
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Pasen
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Denderland TV
Golden Ophelia
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mercy Ships
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Gorongasa Park
Tussenlanding Barcelona
Naar de markt Boedapest
Op Stap in de zomer
Kongo - Oman - Nepal
Idonesië - de kempen - Alpen
Wijnland - Spanje
En Route met Wallonië Blankenberge
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk
De Rolkrant 22.08
Sanne Leest
Kerk in nood
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Retro Eclips: De Mariafeesten
André Hazes Anders
De Wensenboom Ochtend
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Tijd voor de revue
De Herkenwijsjes aan zee
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Boekenfoyer

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Gorongasa Park Deel 5
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Naar de markt te Boedapest (Hongarije)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Idonesië - de kempen - Alpen
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord wil
plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële vergunning
te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee in de aanvraag
te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij zijn bloemenzaak en
zwerft wat rond. 1974.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil
Mercy Ships maakt in de wereld
Gorongasa Park Deel 5
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Naar de markt te Boedapest (Hongarije)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Kongo - Oman - Nepal
Idonesië - de kempen - Alpen
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
En Route met Wallonië Blankenberge
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit Reiskoorts, Diane Broeckhoven, Uitgeverij The house of books
Kerk in nood
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Retro De Mariafeesten
Muziekspecial met André Hazes Anders
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Martine Dams
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
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Denderland TV
Pareltjes
Het Gebeurde Vandaag In ...
Zininzang Bilzen
De bruid zonder bed
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Margriet Tussen De Mensen
De Herkenwijsjes aan zee
De Wensenboom Namiddag
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
En Route Norderney - korte versie
Smaakmakkers 3
Smaakmakkers 4
Smaakmakkers 5
De Daken van Buenos Aires
De Alpen
Op Stap in de zomer
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Stapland
Lekker Weg
Sportbeat op zondag
Het huis aan de overkant
Vlees
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route Norderney - korte versie
Smaakmakkers 3
De Daken van Buenos Aires
De Alpen
Op Stap in de zomer
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Stapland
Lekker Weg
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8199
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
De Dingen Des Levens Afl. 13017

Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Pareltjes van muziek
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 22 augustus
Zininzang Bilzen
Hazeke, de dochter van de herbergier Tapmans, huwt met Paul, de zoon van de rijke fabrikant Conti. Hazeke verneemt dat
haar man veel omgang heeft gehad met een zekere Mary. Hazeke onderbreekt het trouwfeest en neemt haar intrek bij Jef
en Sooi in een bungalow op Sint Anneke omdat haar bed al verkocht is. Paul zoekt naar zijn bruid en komt via Jef en Sooi
op het spoor van Hazeke, maar zij trachten Paul van de bungalow weg te houden.
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Martine Dams
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
En Route Norderney
Smaakmakkers 3
Smaakmakkers 4
Smaakmakkers 5
De Daken van Buenos Aires
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Piemonte (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Het Huis aan de overkant. Een film van Paul Armand-Etienne Mylemans met oa. Jacques Vermeire
Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route Norderney
Smaakmakkers 3
De Daken van Buenos Aires
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Piemonte (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Wyatt gaat spontaan langs Flo's appartement om haar te bedanken dat ze Katies leven heeft gered. Als Brooke en Ridge
ruzie maken over Thomas en zijn plek binnen Forrester Creations, doet Thomas alsof hij spijt heeft.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Het is de dag van het gemaskerd bal. Paul is geschokt als hij Sonny aan zijn hoteldeur aantreft. Hope vraagt Eric om een
telefoon te gebruiken om contact op te nemen met Hattie... Ciara leest Jennifer's verhaal over Hope/ haar ontsnapping.
Theo troost haar.

